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PROJETO COMENIUS  

“I love my future as an European Citizen” 

 

REUNIÃO DE TRABALHO NA BULGÁRIA 

 

 

 

Uma semana intensa de cultura, de história, de intercâmbio e de partilha, principais objetivos 
deste projeto! Aprendemos algumas palavras em búlgaro. Para além disso, ficámos a conhecer as 
tradições e as profissões locais, cidades grandes, como Sófia e Bagloevgrad e outras localidades: 
Bansko, Yakoruda e Yurukovo. Foi-nos apresentado o sistema educativo búlgaro e formas de, naquela 
região, solucionar problemas de alunos com deficiências ou com dificuldades de aprendizagem.  
Conhecemos ainda a gastronomia e a beleza natural da Bulgária.   

Apesar do cansaço da viagem e das numerosas deslocações, a reunião de projeto foi 
gratificante.  

Por fim, queremos fazer um agradecimento muito especial à diretora da escola de Yurukovo, 
Sra. Makedonka Djambazka e à coordenadora, Ayshe Alimustafa, que nos receberam de forma calorosa, 
sem descurar a comunidade educativa e a autarquia. 

 

A Coordenadora do projeto na Bulgária, Ayshe Alimustafa (à esquerda) e a 
Diretora da escola de Yurukovo, Makedonka Djambazka (ao centro), com os 
professores portugueses (da esquerda para a direita): Isilda Paiva, Albino Barbosa, 
Cristina Pinto, Natividade Santos e Albino Santos. 
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No domingo, dia 21 de setembro, visitámos o centro da capital da Bulgária, Sófia, com a ajuda 
de uma professora de Inglês, que nos serviu de guia.  

A Bulgária é um dos países da União Europeia, desde 01 de janeiro de 2007. Faz fronteira com 
a Roménia, a Grécia, a Turquia, a Macedónia e a Sérvia. É banhada a Leste pelo Mar Negro. Insere-se 
nos Balcãs. Tem cerca de oito milhões de habitantes e 110.910 km². A moeda é o Lev (saber mais).  

Sófia é a capital da Bulgária. Tinha cerca de 1 300 000 habitantes em 2009. É uma cidade com 
um passado histórico muito importante, sendo uma das capitais mais antigas da Europa, pois a sua 
história remonta ao século VIII a.C., quando os Trácios se estabeleceram na região. Pertenceu ao 
Império Romano e ao Império Otomano. Isto explica que haja quase 10% da população do país de 
religião muçulmana. A presença de mesquitas é frequente na capital e nas localidades por onde 
passámos, no sul do país. No entanto, a maior parte das pessoas é ortodoxa. A origem da cidade deve-
-se à existência de fontes termais naturais, de água quente. Só passou a chamar-se Sófia em 1376. Este 
nome é o de uma mártir cristã que foi obrigada a presenciar a tortura e morte de suas três filhas por 
ordens do imperador romano Adriano, no início do século II (saber mais sobre Sófia – Wikipédia; saber 
mais sobre Sófia – Wikitravel). Na capital, observámos inúmeros casinos.  

No centro de Sófia, vimos alguns monumentos: o Teatro Nacional Ivan Vazov, a residência do 
Presidente, o render da guarda, igrejas ortodoxas, etc. Visitámos a catedral de Alexandre Nevsky, uma 
das maiores do mundo, a igreja de são Nicolau, a de São Jorge, entre outros. 

 

  

A nossa guia, que nos deu uma visão histórica acerca 
de Sófia  

 

O Teatro Nacional Ivan Vazov 

  

A igreja românica de São Jorge (séc. IV) A catedral de Alexandre Nevsky 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulgária
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sófia
http://wikitravel.org/pt/Sófia
http://wikitravel.org/pt/Sófia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Alexandre_Nevsky_(Bulgária)
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Mesquita Banya Bashi Igreja ortodoxa de São Nicolau, dita “Igreja russa” 

 

  

Foto de grupo em frente ao palácio presidencial Martenitsas 

 

Numa das praças do centro, observámos uns enfeites de fios vermelhos, pendurados em 
ramos de algumas árvores. Tratava-se de “martenitsas” 

A Martenitsa é uma pequena peça de adorno típica, no formato de pompom, feita com fios 
vermelhos (e brancos), que é oferecida aos amigos e parentes antes da chegada da primavera. A cor 
branca significa a neve que se vai, e o vermelho representa o sol que está a chegar. No dia 1 de março, 
as pessoas amarram as martenitsas, como pulseiras. Pretende-se que a martenitsa, quando usada, 
acalme os ânimos de Baba Marta, uma figura importante do folclore da Bulgária. A ideia é deixá-la 
feliz, fazendo com que ela leve embora o inverno, e permita que a primavera chegue, trazendo saúde, 
felicidade, prosperidade e fertilidade. A martenitsa só deve ser retirada quando a pessoa que a usa 
avistar a primeira cegonha da nova estação. Depois de retirada do pulso ou da roupa, a martenitsa é 
amarrada num galho de árvore, para que ela proporcione à planta a mesma saúde e sorte que 
proporcionou à pessoa que a usou. (cf. Wikipédia, adaptado. Saber mais) 

Chegámos à noite a Bansko, que fica a cerca de 150 km a sul de Sófia. 

Bansko é uma pequena cidade do Sul da Bulgária, com cerca de 13 000 habitantes, localizada a 
900 metros de altitude, ao fundo de um largo vale, no sopé dos Montes Pirin, que culminam a 2 914 
metros. Trata-se de uma estância de esqui, por isso contém numerosas infraestruturas hoteleiras. A 
nossa estadia decorreu na “época baixa”, os turistas ainda eram poucos e os Montes Pirin ainda não 
estavam cobertos de neve. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Martenitsa
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O hotel Gardenia, no centro de Bansko, com os 
Montes Pirin em pano de fundo 

 

Uma praça no centro de Bansko 

 

Passeio de “reconhecimento” do centro de Bansko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na segunda-feira, dia 22 de setembro, era o Dia da Independência da Bulgária, que ocorreu 
em 1908, em relação ao domínio do Império Otomano, tendo este começado no século XIV (saber 
mais).  

Fomos visitar o mosteiro de Rila, que fica a cerca de 90 quilómetros de Bansko, isolado num 
vale encaixado, a 1 100 metros de altitude, entre montanhas bem mais elevadas – os Montes Rila. A 
existência deste mosteiro deve-se à vida de eremita do santo Ivan Rilski, no século X, também 
chamado São João de Rila ou Ivan de Rila. Este santo é padroeiro da Bulgária e um dos mais 
importantes da Igreja Ortodoxa, também venerado pela Igreja Católica. O mosteiro é património da 
UNESCO e, no seu perímetro, engloba uma igreja ortodoxa de rara beleza, repleta de magníficos 
frescos muito coloridos. O mosteiro de Rila é uma das maiores atrações turísticas da Bulgária e dos 
Balcãs. Continua a albergar a vida monástica, vendo-se por vezes alguns monges no meio da multidão 
de turistas.  

 

  

O grupo à entrada do mosteiro A igreja central do mosteiro 

  

 

Fresco do mosteiro 
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São João de Rila / Ivan Rilski Frescos do mosteiro 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/História_da_Bulgária
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A “delegação” portuguesa no Mosteiro de Rila 

 

Um dos belos frescos do mosteiro 

  

O mosteiro ainda é habitado por monges Aspeto do mosteiro, com os pisos onde se encontram 
os aposentos dos monges  

No regresso de Rila, parámos em Blagoevgrad, cidade moderna, que fica perto da Macedónia, 
e cujo centro visitámos. Esta cidade, capital da província do Sudoeste da Bulgária com o mesmo nome, 
tem cerca de 80 000 habitantes. O topónimo existe desde 1950, quando lhe foi dado o nome do 
fundador do Partido Comunista Búlgaro – Dimitar Blagoev. 

Aqui situa-se a única universidade americana dos Balcãs, para além de outra: a Universidade 
do Sudoeste – Neófita de Rila. Excetuando algumas casas e edifícios antigos, a cidade insere-se, do 
ponto de vista arquitetónico, no século XX, apresentando marcas da “cultura” soviética nos edifícios 
públicos, nas praças e em diversas estátuas. 

 

  

O símbolo de Blagoevgrad O grupo português, junto à estátua de Dimitar Blagoev 
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O grupo Comenius em Blagoevgrad A universidade americana 

 

 

 

Aspetos contrastantes de Blagoevgrad 

 

No nosso pequeno percurso, encontrámos o senhor Vladimir, professor nesta cidade, mas com 
fortes ligações a Portugal, com quem falámos em Português e que nos mostrou alguns pontos de 
interesse como, por exemplo, a igreja Vavedenie Bogorodichno. Como esse dia era feriado, havia 
diversos casamentos. Os búlgaros têm por hábito atirar aos noivos, juntamente com trigo, algumas 
moedas de “stotinki”, os cêntimos de Lev, a moeda do país. 

 

  

Vladimir com o professor Albino Barbosa e a professora 
Isilda Paiva 

A igreja Vavedenie Bogorodichno 
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Na terça-feira, dia 23 de setembro, fomos levados de autocarro até Yurukovo, onde fica a 
escola parceira. Trata-se de uma aldeia com menos de 2 000 habitantes. Os montes sobranceiros 
chamam-se Montes Rhodope. Em alguns campos é cultivado o tabaco.  

 A escola parceira (Osnovno Uchilishte "Vasil Levski" – escola primária Vasil Levski) fica a meio 
de um longo vale muito verde e muito arborizado. Esta escola tem 101 alunos, mas o número de 
alunos tem vindo a diminuir, correndo o risco de fechar no futuro. A sua participação no projeto deve- 
-se em parte ao facto de se tratar de uma zona rural desfavorecida, onde não é fácil desenvolver a 
cultura na interação com outras pessoas e realidades. Os pais têm em geral um baixo nível de 
instrução. Assim, o projeto vem abrir horizontes, valorizar a escola e permitir as trocas culturais que 
faltam a estes alunos. 

  

A paisagem rural e bela de Yurukovo Aspeto de Yurukovo, donde se destaca o minarete de 
sua mesquita 

Os colegas búlgaros e os seus alunos, com a presença de Encarregados de Educação, fizeram 
aos parceiros uma bela receção, mas, infelizmente, estava a chover. Havia alunos vestidos com trajes 
tradicionais. A tradição consiste em oferecer pão, sal e mel aos convidados. 

  

À chegada à escola A tradição do pão, do sal e do mel 

Visitámos a escola, algumas salas, onde decorriam aulas do ensino básico. Assistimos a uma 
apresentação sobre o sistema educativo búlgaro e provámos algumas especialidades típicas do país. 
Vimos cartazes relativos ao projeto. Um deles dava conta da passagem de professores e alunos por 
Portugal, no Porto e na escola À Beira Douro.  
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Salas de aulas da escola 

 

A Diretora da escola (Makedonka Djambazka) com as professoras coordenadoras: Mihaela-Eliza 
Măcrineanu (Roménia), Annie Olle (França), Natividade Santos (Portugal), Tülay Ustaoglu (Turquia), 

Orsola Somma (Itália), Beata Krok (Polónia) 

 

Cartaz relativo à vinda dos parceiros búlgaros a Portugal 
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Apresentação do Sistema Educativo Búlgaro Fotografia de grupo, à saída da escola 

 

À tarde, voltámos a Bansko, onde tivemos o tempo livre na cidade. À noite, no hotel, decorreu 
uma reunião de trabalho a fim de serem decididos aspetos logísticos relativos ao desenvolvimento do 
projeto – atividades e deslocações à Polónia e à Roménia. 

 

Na quarta-feira, dia 24 de setembro, fomos levados de autocarro até 
Yakoruda (Якоруда), pequena cidade, sede de concelho, que se situa alguns 
quilómetros após Yurukovo, mais a montante do rio Mesta, para quem vem de 
Bansko. Yakoruda tem cerca de 5 700 habitantes e o município cerca de 10 350. A via 
romana Egnatia passava neste vale. Numa elevação das proximidades situava-se a 
fortaleza de Kalyata, desde o tempo dos romanos, mas destruída e abandonada a 
partir do século XIV.  

Em Yakoruda, tal como em Bansko, veem-se muitas pilhas de lenha encostadas às casas, à 
espera dos rigores do inverno. Em toda a região avistámos carroças puxadas por equídeos. 

  

Rua de Yakoruda, com a lenha junto às casas Umas das muitas carroças da região 

  

 Fomos recebidos na Câmara Municipal, pelo respetivo 
Presidente, Sr. Nuredin Kafelov, e pela Vereadora da 
Educação. O Presidente da Câmara apresentou a sua região a 
nível geográfico, económico e social, e respondeu às questões 
colocadas pelos parceiros, incluindo alunos. Também foi 
servido um pequeno lanche de boas-vindas. 
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De seguida, visitámos duas instituições: uma para alunos com dificuldades de aprendizagem, a 
nível do último ano do jardim de infância, e outra que integrava alunos com deficiência (nesta apenas 
vimos as instalações e o equipamento). Os meninos aprendem já no jardim de infância o alfabeto 
latino, a par do cirílico. 

   
No jardim de infância – Jogo para aprender o alfabeto latino – Instalações de recuperação de alunos com 

deficiência 

  

À tarde, assistimos a um espetáculo realizado por alunos da escola de Yurukovo, alguns dos 
quais vieram a Portugal ou foram à Itália, que cantaram, dançaram e participaram em representações 
do folclore. Ouvimos os hinos, vimos uma apresentação do país – a Bulgária e assistimos a uma 
representação do folclore local relacionado com as festividades relacionadas com S. Jorge. No fim 
foram entregues os certificados de presença. 

 

  

Os hinos e os países Alunas em trajes tradicionais: canção do folclore 

  

Representação do folclore Festa de convívio 
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Na quinta-feira, dia 25 de setembro, fomos levados de autocarro até às montanhas 
sobranceiras a Yakoruda. Passámos por Yundola, centro de produção de mel, e pela albufeira de 
Belmeken, que fica a cerca de 1920m de altitude. Visitámos o centro de desporto para alta competição 
de Belmeken (Saber mais). Aqui havia praticantes de diversas modalidades desportivas, de exterior e 
de interior. Conhecemos o campeão de boxe búlgaro: Kubrat Pulev (“The Cobra”), que, em 20 
combates, nunca foi derrotado (Saber mais). 

Realizámos uma reunião de trabalho no local, decidindo aspetos da planificação do projeto, 
assim como modos de operacionalizar os trabalhos de forma colaborativa. Abordámos ainda aspetos 
logísticos relativamente à próxima deslocação à Polónia.  

  

Um aspeto da albufeira de Belmeken Paisagem das serras de Belmeken 

   

Professora Isilda à entrada do 
Centro Desportivo de Belmeken 

Um aspeto do Centro Desportivo Paisagem, vista do Centro Desportivo 

 

Alguns professores, junto do campeão Kubrat Pulev 

http://www.belmeken.bg/general_info/en
http://en.wikipedia.org/wiki/Kubrat_Pulev
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Na sexta-feira, dia 26 de setembro, seguimos para Sófia. À tarde, visitámos o Museu 
Etnográfico e o Museu de História Natural de Sófia. Neste último destaca-se a coleção de pássaros, 
com 1200 espécies (Saber mais). No dia seguinte fizemos a viagem de regresso.  

 

  
Objetos do Museu Etnográfico de Sófia 

 

 
Coleção geológica do Museu de História Natural de Sófia 

 

 

 

  

 

 

http://www.nmnhs.com/
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